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Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) 

είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά 

και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και 

εργασίας. Ειδικότερα, επενδύει στην προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης 

έρευνας στο πεδίο της Ψυχολογίας, καθώς και στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος 

που θα προάγει την ανάπτυξη και την ευημερία των μελών του. Το όραμα του 

Τμήματος Ψυχολογίας είναι να συνεχίσει να υπηρετεί στόχους εκπαιδευτικούς, 

ερευνητικούς και ευρύτερα ψυχοκοινωνικούς, με προσήλωση στις αρχές της 

επιστημονικής δεοντολογίας, της λογοδοσίας και της κοινωνικής συνοχής στο 

πλαίσιο του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου.  

Τα αποτελέσματα της στρατηγικής για τη διασφάλιση της ποιότητας 

τεκμηριώνονται στις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης, στις αναλυτικές 

πληροφορίες για τη στοχοθεσία και τα μαθησιακά τους αποτελέσματα, όπως αυτά 

αποτυπώνονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας, στις αξιολογήσεις 

των φοιτητών/τριών του Τμήματος, στην πλήρη ευθυγράμμιση με τα Ευρωπαϊκά 

και τα Διεθνή Πρότυπα (σύστημα ECTS). Η εφαρμογή πολιτικής ποιότητας  από το 

Τμήμα Ψυχολογίας παρακολουθείται από την ΟμΕΑ του Τμήματος, σε συνεργασία 

με τη ΜΟΔΙΠ Π.Δ.Μ. και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.  

Το Τμήμα Ψυχολογίας έχει υιοθετήσει μια πολιτική ποιότητας που είναι 

εναρμονισμένη με την πολιτική ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

και υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του 

προγράμματος σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους 

στρατηγικούς του στόχους, καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους και 

στοχεύει στη διαρκή βελτίωσή του. Επιπρόσθετα, η Πολιτική Ποιότητας 

πραγματοποιείται με τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό 

πλαίσιο του Ιδρύματος και με την ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και 

επαναπροσδιορισμό των στόχων διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τη 

στρατηγική του Ιδρύματος.  

Συγκεκριμένα, η πολιτική ποιότητας του Τμήματος επικεντρώνεται στη(ν):  

• συνεχή βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα  



• συνεχή βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών, των υπηρεσιών και των 

υποδομών του  

• συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής στο Τμήμα  

• διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα  

•  ανάδειξη του έργου που συντελείται στο Τμήμα  

• προστασία ατομικών δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων και 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εργαζομένων και φοιτητών/τριών.  

Το Τμήμα Ψυχολογίας στοχεύει στην υλοποίηση της Πολιτικής 

Διασφάλισης Ποιότητας και προγραμματίζει μια σειρά δράσεων. Συνοπτικά οι 

στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος περιλαμβάνουν:  

• Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική 

μάθηση, τη βελτίωση του Π.Π.Σ. μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας 

αναθεώρησής του και την επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών 

λειτουργιών με την ενίσχυση του ρόλου της ΟΜΕΑ και της επιτροπής Προγράμματος 

Σπουδών.  

• Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές 

μέσω της προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των 

αποτελεσμάτων προς όφελος της κοινωνίας.  

• Προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενίσχυσης και της 

επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη 

διδασκαλία και την έρευνα.  

• Βελτίωση των οικονομικών στοιχείων μέσω της χρηματοδότησης από 

ερευνητικά έργα.  

• Ενίσχυση της κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού και των 

φοιτητών/τριών.  

• Ενίσχυση της παραγωγής και αναγνώρισης του επιστημονικού έργου του 

ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος. 

• Ίδρυση και υλοποίηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με έμφαση 

στη διεπιστημονικότητα και τη διατμηματικότητα/διιδρυματικότητα.  

 



Τρόποι επικοινώνησης της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του 

Τμήματος Ψυχολογίας:  

1. Έχει αναρτημένη την επικαιροποιημένη Πολιτική Διασφάλισης 

Ποιότητας για το Π.Π.Σ. στην ιστοσελίδα του (https://psy.uowm.gr/to-

tmima/politiki-piotitas/) και την κοινοποιεί ποικιλοτρόπως σε όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη για την υλοποίησή της.  

2. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος υπάρχει ειδική ενότητα στην οποία 

είναι αναρτημένο το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  

https://psy.uowm.gr/odigos-spoydon/), καθώς και ο Κανονισμός Προπτυχιακών 

Σπουδών σε pdf αρχείο (https://psy.uowm.gr/). 

3. Μεριμνά, ώστε στην τελετή υποδοχής πρωτοετών φοιτητών/τριών να 

αναπτύσσονται λεπτομερώς όλες οι πληροφορίες που αφορούν στην πολιτική 

διασφάλισης της ποιότητας του Π.Π.Σ.  

4. Παρουσιάζει την πολιτική του για τη διασφάλιση ποιότητας σε 

διαλέξεις, ημερίδες και ενημερωτικές εκδηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται με 

στόχο την προώθηση των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του, σε εγχώρια 

και διεθνή συνέδρια.  

5. Μεριμνά για την επικαιροποίηση και την ποιότητα της ιστοσελίδας 

του (https://psy.uowm.gr/) ώστε αυτή να αποτελεί διαρκώς μια έγκυρη και 

προσβάσιμη πηγή πληροφόρησης για όσα συμβαίνουν στο Τμήμα. Επίσης, ένα 

μεγάλο μέρος της επικοινωνίας των φοιτητών/τριών με τις διοικητικές υπηρεσίες 

του Τμήματος, καθώς και με τους/τις διδάσκοντες/ουσες, αλλά και η πρόσβαση των 

φοιτητών/τριών σε πληροφορίες και υλικό για τα μαθήματα του Π.Π.Σ. γίνονται 

ηλεκτρονικά.  

6. Κοινοποιεί την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας σε όλους τους 

ψυχολογικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς και επαγγελματικούς 

φορείς με τους οποίους συνεργάζεται ή επιδιώκει να συνεργαστεί στο πλαίσιο της 

πρακτικής άσκησης, καθώς και στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων. 

7. Τέλος, διοργανώνει ετήσιες ημερίδες ενημέρωσης των 

φοιτητών/τριών με περιεχόμενο την πολιτική του Τμήματος για τη διασφάλιση της 

ποιότητας των προπτυχιακών σπουδών. 
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